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Data da afixação: 25lLtl202t

Termo do prazo para apresentação das candidaturas: O2lL2|2O2L

Aviso

Abertura de procedimento interno de seleção para mudança de nível de técnico de informática do
grau 3, nível 1 para o grau 3, nível 2 da categoria e carreira (não revista) de técnico de informática.

1. Nos termos do disposto do Decreto-Lei n.e 97/2OO1. de 26 de março, torna-se público que

pelo meu despacho datado de25/LU2021, se encontra aberto pelo prazo de 5 (cinco)dias

úteis, a contar da data da afixação do presente aviso no placord de informação existente

na entrada das instalações do lnstituto de Emprego da Madeira, IP-RAM (lEM, IP-RAM) e

na respetiva página eletrónica, procedimento interno de seleção para a mudança do nível

1 para o nível 2 da categoria de Técnico de lnformática do grau 3 do mapa de pessoal do

IEM, IP-RAM.

2. Legislação aplicável: O presente procedimento rege-se pelo Decreto-Lei n.e 204/98, de 11

de julho, adaptado à RAM pelo Decreto Legislativo Regional n.e 6/2007/M, de 12 de

janeiro; Decreto-Lei n.s 97/2001, de 26 de março, adaptado à RAM pelo Decreto

Legislativo Regional n.s I/2O03/M, de 24 de fevereiro; Portaria n.e 358/2002, de 3 de abril,

adaptada à RAM pela Portaria n.e 157 /2002, de 8 de outubro; Lei n.e 35/2OL4, de 20 de

junho e anexo da mesma, adaptada à Administração RegionalAutónoma da Madeira pelo

Decreto Legislativo Regional n.s tL/20t8/M, de 3 de agosto; Portaria n.e L25-A/2019, de

30 de abril, Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.e

4/2OL5, de 7 de janeiro; despacho do Secretario Regional dos Recursos Humanos, de 10

de dezembro de 2003 , publicado no JORAM, ll Série, n.e 244, de 23 de dezembro e demais

legislação aplicável, todas na sua redação atual.
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3. O procedimento interno de seleção visa exclusivamente a mudança do nível 1 para o nível

2, do pessoal de informática integrado na carreira e categoria de Técnico de lnformática

do Grau 3 pertencente ao mapa de pessoal do lEM, IP-RAM.

4. Local de trabalho: lnstalações do lnstituto de Emprego da Madeira, lP-RAM, sitas à Rua da

Boa Viagem n.e 36, 9060-027 Funchal.

5. Requisitos de admissão: Os candidatos devem possuir os seguintes requisitos cumulativos:

5.L. Permanência no nível anterior de um período de 2 anos classificados com "Muito Bom"

(SIADAP - equivalente a Relevante - com todas as adaptações da classificação de serviço

ao novo sistema de avaliação do desempenho dos trabalhadores da administração

pública);

5.2. Permanência no mesmo organismo pelo período de L ano, devendo considerar-se a

permanência física no organismo onde exerceu efetivamente as funções

correspondentes à respetiva carreira.

6. Forma e prazo de apresentação das candidaturas:

6.1. Forma: As candidaturas deverão ser obrigatoriamente formalizadas mediante

formulário tipo, disponível na página eletrónica do lEM, IP-RAM, em

https://www.iem.madeira.gov.pt/procedimentos-concursais/ podendo ser entregues no

Núcleo dos Recursos Humanos e Vencimentos da Direção Administrativa e Financeira do lEM,

IP-RAM, sito à Rua da Boa Viagem, n.e 36, 2.e andar, 9060-027, Funchal, nos períodos

compreendidos das th00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, ou enviados por correio eletrónico,

para o seguinte endereço: procedimentosconcursais@iem.madeira.gov.pt ou por correio

registado, com aviso de receção para a referida morada, dentro do prazo de abertura do

procedimento;

6.2. Prazo: Cinco dias úteis, a contar da data da afixação do presente aviso, conforme

estipulado na alínea c) do artigo 32. e do Decreto-Lei n.e 204/98, de 11 de julho;
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6.3. Elementos a juntar à candidatura: Com o formulário de candidatura deve ser entregue

um relatório contendo a descrição detalhada dos resultados dos projetos e atividades

realizadas nos últimos dois anos.

7. Critérios de avaliação:

7.t. A classificação de serviço, através da sua expressão quantitativa;

7.2. A avaliação dos resultados dos projetos e atividades realizados nos dois últimos anos

(ARPAR);

7.3. Classificação de Serviço - depende da permanência no nível anterior de um período de

dois anos classificados de muito bom (correspondente, no caso em apreço, à avaliação

do desempenho relativa ao biénio 2O15/2016), traduzida numa escala de 0 a 20 valores,

efetuada de acordo com a seguinte fórmula:

CS = ADX20/5

Em que:

CS - Classificação de serviço;

AD - Avaliação do desempenho obtida no biénio 2015/2016.

7.4. Avaliação dos resultados dos projetos e atividades realizadas (ARPAR)- Este critério será

valorado, numa escala de 0 a 20 valores, tendo em conta a avaliação efetuada pelo júri

do relatório apresentado, no âmbito dos projetos realizados e as atividades

desenvolvidas pelo candidato, nos dois últimos anos, ponderado de acordo com as

exigências das funções desempenhadas;

7.5. O júri toma em consideração o relatório apresentado e respetiva avaliação, elaborando

uma grelha, tendo em conta as valorações obtidas em cada um dos seguintes itens de

avaliação:

a. Qualidade e inovação do trabalho realizado e influencia direta na eficiência dos

serviços (classificado de 0 a 5 valores);

b. Evolução dos conhecimentos e capacidades técnicas (classificado de 0 a 4

valores);

c. Qualidade da experiência profissional (classificado de 0 a 4 valores);
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d. Espírito de iniciativa (classificado de 0 a 3 valores);

e. Nível de comunicação (classificado de 0 a 3 valores);

f. Qualidade do documento que constitui o relatório (classificado de 0 a l valores).

7.6. A classificação do relatório resulta da soma das valorações obtidas em cada item

referido, traduzido numa escala de 0 a 20 valores;

8. A classificação final, resultará da média aritmética ponderada das classificações obtidas

através da aplicação dos critérios de seleção referidos, nos termos da expressão abaixo

indicada, constando da ata de reunião do júri, o sistema de classificação final do

procedimento interno de seleção, bem como os respetivos critérios de avaliação, sendo a

mesma facultada aos interessados sempre que solicitada.

A mesma é traduzida numa escala de 0 a 20 valores e efetuada de acordo com a seguinte

fórmula:

cF= (cs+3ARPAR)/4

Em que:

CF - Classificação final;

CS - Classificação de serviço;

ARPAR-Avaliação dos resultados dos projetos e atividades realizados.

9. O júri elabora uma ata com a classificação final, a qual é submetida a homologação da

presidente do conselho diretivo e afixada no placord de informação existente na entrada

das instalações do lEM, lP-RAM e na respetiva página eletrónica.

1.0. Mudança de nível: A efetiva mudança de nível depende da obtenção de pontuação nunca

inferior a 14 valores numa escala de 0 a 20 valores.

L1. Composição do júri:

12. Presidente:

- Xavier Gonçalves Nunes, Diretor de lnfraestruturas e Tecnologia do lnstituto de Emprego da

Madeira,lP-RAM;
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Vogais efetivos:

- Duarte Nuno Fernandes Homem da Costa, Chefe de Divisão de lnformática e Redes, do lnstituto

de Emprego da Madeira, lP-RAM, que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos;

- Nuno Miguel Azevedo Jardim, Chefe de Divisão de Apoio Técnico do lnstituto de

Emprego da Madeira, lP-RAM.

Vogais Suplentes:

- Maria Marta Mendes de Gouveia Loja, Diretora Administrativa e Financeira do

lnstituto de Emprego da Madeira, IP-RAM;

- Maria Adelaide da Luz Drummond Borges Baptista Silva, Vogal do Conselho Diretivo do

lnstituto de Emprego da Madeira, lP-RAM.

13. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.e da Constituição da República Portuguesa, a

Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma

política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego

e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda

e qualquer forma de discriminação.

lnstituto de Emprego da Madeira, IP-RAM, aos 25 dias de novembro de 2027

A Presidente selho Diretivo, Vânia Andrea de Castro Jesus

v
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